
Kreisausschuss 

Çocuğunuzun yıllık üyeliğini 
sağlayabildiniz fakat donatımı mı eksik? 

Birçok spor ve kültürel faaliyet Eğitim ve Katılım 
Paketi kapsamında karşılanabiliyor. 

Yalnız, özellikle yetişen ve ergen çocukların bazı  
donatım giderleri anne baba tarafından, maddi 
durumu elvermediği için, tamamlanmayabiliyor. 
Örneğin, çocuk veya gençin spor malzemesi 
yeterince karşılanmayabiliyor, enstrüman ödünç 
alması veya kültürel etkinliklere dahil olması için 
gereken ücret ödenmeyebiliyor.  

Bu şartlarda çocuk ve gençlerin faaliyetlerini 
kısıtlamamak için “AKTIONSFOND”, “Sportkreis 
Marburg” ve Marburg-Biedenkopf Đlçe Kayma-
kamlığı birlikte çözüm yolları arıyorlar.  

Eğitim ve Katılım koordinasyon ve uygulama yeri 
ile iletişim halinde olun. Bizler sizin sorunuzu çöz-
mek için çalışıyoruz.  
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Marburg-Biedenkopf 

Đlçesinde 

Eğitim ve Katılım Paketi hizmetleri için 
iletişim: 

Eğitim ve Katılım Paketi´nin yetkisi KreisJobCen-
ter´de Đşsizlik parasi II alanların evraklarını işleyen 
görevli kişilerdedir (Fallmanager/in). Đletişim bilgileri 
evraklardan alınması önerilir. 

Sosyal yardım veya Đltica Başvuru Yasası`na göre 
yardım alanlar Marburg-Biedenkopf Đlçe Kayma-
kamlığı veya Marburg Belediyesi´nde yetkili kişilere 
danışabilirler. 

Diğer ilgi duyanlar Eğitim ve Katılım koordinasyon 
ve uygulama yerine başvurabilirler.   

 

Eğitim ve Katılım Paketi koordinasyon ve 
uygulama yerine nasıl mı ulaşabilirsiniz? 

KreisJobCenter Marburg-Biedenkopf 

Raiffeisenstraße 6 

35043 Marburg 

Tel.: (06421) 405-7133 

bildungspaket@marburg-biedenkopf.de 

 

Marburg-Biedenkopf Đlçe Kaymakamlığı´nın Đnternet  

sitesinde daha fazla bilgi ve müracaat formları bula- 

bilirsiniz. 

 

www.marburg-biedenkopf.de/bildungs-und-
teilhabe-paket/ 
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• öğrenci, ek derse (Nachhilfe) ihtiyac duyuyor 

ise ve bu okul tarafından onaylanıyor ise  

destek ve yardım alınabilir 

 

• ögrencinin gittiği okul ikamet ettiği yere en 

yakını ise taşıma için maddi destek sunuluy-

or  

• ayda 10 Euro spor klübü ve kültürel grublara 

katılabilmek için veriliyor 

Eğitim ve Katılım Paketi: Çocuklarınız için 

bir fırsat  

29.03.2011 tarihinden bu yana Eğitim ve Katılım 

Paketi Almanya`da yaklaşık 2,5 milyon çocuk ve 

gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin teşvik edil-

mesi için olanaklar sunuyor.  

Marburg-Biedenkopf Đlçesinde Eğitim ve Katılım 

Paketi yaklaşık 6000 çocuk ve gençe yönelikdir. 

Eğitim ve Katılım Paketi´nin sunduğu hizmetleri 

talep edebilmeleri için aileler  

• Đşsizlik Parası II (Arbeitslosengeld II) 

• sosyal yardımı (Sozialgeld, Sozialhilfe) 

• çocuklara dair yardım (Kinderzuschlag) 

• kira yardımı (Wohngeld) veya  

•   Đltica Başvuru Yasası´na                                   
        (Asylbewerberleistungsgesetz) göre  
         yardım almalıdırlar. 

KreisJobCenter´de müracaat 
Marburg-Biedenkopf Đlçe Kaymakamlığı KreisJob-

Center´e dahil Eğitim ve Katılım koordinasyon ve 

uygulama yeri kurmuşdur. 

Eğitim ve Katılım Paketi´nin sunduğu hizmetlerden 

faydalanabilmek için aileler çocuğuna dair müra-

caata bulunmalıdır. Formlar Đnternet ve KreisJob-

Center´de (KJC) bulunur. 

 

KJC Marburg  KJC Biedenkopf 
Raiffeisenstr. 6  Kiesackerstr. 12 
35043 Marburg  35216 Biedenkopf 
(06421) 405-7100 (06461) 79-0 

KJC Stadtallendorf SGB XII uygulamasına-
Bahnhofstr.6  dahil kişilerin  
35260 Stadtallendorf müracaatları yetkili  
(06428) 4470  yerlere gönderilecektir. 

Eğitim ve Katılım Paketi´nin sunduğu hiz-

metler için müracaat 

Gereksinimi olan çocuk ve gençlere şu hizmetler 

sunulur: 

• günlük veya daha uzun gezilere katılabilmek 

için masraflar karşılanıyor  

• okul ihtiyaclarını giderebilmek için yılda 100 

Euro veriliyor 

• kreş ve (ana)okulu`da öyle yemeği alabilmek 

için ek ödemeler yapılıyor, her öyle yemeğine 

dair ailelere düşen pay 1 Euro`dur  


